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Kære GF-medlem

GF Forsikring er medlemsejet. Her er ingen aktionærer, 
der skal tjene penge på dine forsikringer. I stedet er 
det dig som medlem, der får del i årets overskud. Som 
medlem får du desuden ekstra fordele og hjælp til at 
passe på dig selv, din familie, din bolig og din bil. Det gør 
faktisk en forskel at være medlem:

Du er med til at eje GF Forsikring via din forsikrings klub, 
GF Kronjylland, som drives af en medlemsvalgt bestyrelse. 

Vil du have indflydelse på arbejdet? Eller er du bare nys-
gerrig efter at høre seneste nyt fra GF? Vi arbej der for dig 
som medlem, og vi håber derfor, at du vil deltage i årets 
general forsamling.

På Mit GF kan du se et aktuelt overblik over alle dine 
medlemsfordele. Du kan se tidligere regnskaber og 
referater på 

Husk din lokale
 generalforsamling

12/4 - 2022 kl. 19.00
– vi ses  ☺☺

Læs mere…

På Mit GF kan du se et aktuelt overblik over alle dine 
medlemsfordele. Du kan se tidligere regnskaber og 
referater på www.gf-kronjylland.dk.

Venlig hilsen

Lars Meier
Formand, GF Kronjylland
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http://mitgf.dk
http://www.gf-kronjylland.dk


Du er inviteret til generalforsamling i GF Kronjylland 
Tirsdag den 12. april 2022 kl. 19.00 

på Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, Randers

Indkaldelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
• Vedtægtsændringer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant
• Bestyrelsesmedlem Lars Bo Nielsen
•  Nyt bestyrelsesmedlem, bestyrelsen foreslår

Anders Rask Pedersen
• Bestyrelsessuppleant Allan Christensen

6. Valg af revision
• NEMkontoret v/Lone Thinggaard

7. Eventuelt

Forslag, herunder valg af bestyrelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen 
i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til larm@gfforsikring.dk  

En opdateret dagsorden offentliggøres på klubbens hjemmeside www.gfforsikring.dk/gfkronjylland/details/ 
inden generalforsamlingen.

Af hensyn til arrangementet, hvor klubben byder på et lille traktement, bedes du tilmelde dig på  
www.gfforsikring.dk/generalforsamling2022-gfkronjylland - alternativt på forsikringskontoret, pr. mail 
larm@gfforsikring.dk eller på tlf. 7224 4159 med angivelse af medlemsnr. senest den 22. marts 2022.

Information om generalforsamlingen og covid-19
Bemærk, at der kan ske ændringer i forhold til afholdelse af generalforsamlingen i tilfælde af Corona-restriktioner 
omhandlende forsamlingsforbud. Bliver vi nødt til at ændre i planen, hører du naturligvis fra os, hvis du har tilmeldt 
dig til generalforsamlingen.
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Forslag til vedtægtsændringer 12.04.22 – Jf. dagsordenen pkt. 4.

§ 1 Navn
Ændres fra:
Klubbens navn er ”GF Kronjylland ” F.M.B.A.

Ændres til:
Klubbens navn er ”GF Randers” F.M.B.A. 

Motivering: Bestyrelse finder der formålstjenligt at ændre navnet, således at det passer sammen med den 
fremtidige strategi om at være mere lokale.
”GF Kronjylland” dækker ikke over hele vores område, da Himmerland og Mariager Fjord også er del af 
klubbens tegningsområde.

Navnet ”GF Randers” gør det ligeledes nemmere for både medlemmer og systemerne Google Adwords at 
finde os i den digital dagligdag og lave optimal markedsføring i fremtiden.

§ 5 Indskud
Denne §5 udgår iht. nye gældende regler for indskud.

§ 6 Hæftelse (fremover § 5, da ovenstående paragraf udgår)
Ændres fra:
Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene med deres indskud for klubbens forpligtelser.

Ændres til § 5: 
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtigelser.

Motivering: Ajourført iht, at § 5 udgår.

§ 11 Digital generalforsamling

Denne §11 er ny i vedtægterne.

Motivering: Med denne nye § 11 er det muligt i fremtiden at afholde digital generalforsamling iht. 
gældende regler fra Finanstilsynet.

§ 7 Indkaldelse til generalforsamling
www.gfkronjylland.dk ændres til www.gfranders.dk  - jf. §1

Bestyrelsen indstiller, at klubbens vedtægter ændres således:
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